
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021р.                          м. Стрий                                                № 253

Про затвердження Програми
„ Святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911» ” на 2021 рік.

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”,    Стрийська міська рада вирішила:

1. Затвердити програму «Святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911»»

2. Фінансовому управлінню (Л.Коваль) проводити фінансування згідно
                затвердженої Програми

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту 
(Т.Василів).

Міський голова Олег Канівець



І.  ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

«Святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911»» на 2021 рік
 

1. Ініціатор розроблення програми     Управління  культури, молоді та спорту
                                                                         Стрийської міської ради

2. Дата, номер документа 
про затвердження програми:  рішення сесії міської ради від 25.03. 2021року_№ 253

3. Розробник  програми    Управління  культури, молоді та спорту
                                                                    Стрийської міської ради

4.Відповідальний  виконавець  програми  Управління  культури,
                                                                             молоді та спорту                                                                                              
                                                                                  Стрийської міської ради

5.5. Учасники  програми :                          Управління  культури,
                                                                             молоді та спорту                                                                                              
                                                                                  Стрийської міської ради

ФК «Скала 1911»»

  

6. Термін реалізації програми         2021 рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, не
обхідних для реалізації 
програми, тис.грн.,всього,                            100,0 тис.грн..

Начальник управління культури,
Молоді та спорту                                                     Б.Бойко                                

Відповідальний виконавець
Програми                                                            Б.Бойко
Тел. 7-11-64



ІІ. Загальні положення

Програми святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911»

Програми святкування 110-ї річниці заснування ФК «Скала 1911» (надалі – 
Програма) розроблена відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Наказу Державного комітету молодіжної 
політики, спорту і туризму України «Про затвердження положення про 
порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, 
жінок та сім’ї» від 01.11.2000 року № 2111, з метою утвердження 
національних та історичних традицій.

Виконавцями Програми є управління культури, молоді та спорту Стрийської 
міської ради спільно з Управлінням освіти та засобами масової інформації.

ІІІ.  МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є залучення громади міста Стрий до святкування річниці 
створення ФК «Скала 1911», відображення його сучасного образу та 
підкреслення унікальності футбольного клубу шляхом проведення 
різноманітних заходів.

Основними завданнями Програми є:

 відзначення 110-ї річниці заснування ФК «Скала 1911» ;
 ознайомлення глядачів з творчими колективами та спортивними 

командами міста;
 об’єднання влади, церковних громад, громадських організацій, жителів 

міста та гостей під час святкування;
 поліпшення поінформованості територіальної громади про історію 

міста.



Затверджено 
Міський голова 

                             Олег Канівець
«___»  _________    2021 року

Програма: «Святкування 110-ї річниці 
ФК «Скала 1911»»

                         на 2021 рік

Погоджено
Голова постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку 

Стрийської міської ради 
_________   __С.Ковальчук__

«___»   __________   2021  року

Погоджено
Голова постійної комісії  з питань 

освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту 

Стрийської міської ради
____________   __Т.Василів_

«__________     2021 року

Погоджено
Заступник міського голови

________    _Х.Грех __

«___»   __________  2021 року 

Погоджено
Начальник 

фінансового управління
Стрийської  міської ради
________    _Л.Коваль___

«____»   ________   2021 року 

МП

Погоджено
Начальник відділу економічного 

розвитку та стратегічного 
планування

Стрийської міської ради
________ __Г.Баран____

«___» ___________ 2021 року 

Начальник управління культури,
Молоді та спорту

Стрийської міської ради
________    ___Б.Бойко____
«___»  _________ 2021 року

МП

м. Стрий 
2021 рік



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
«Святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911»» на 2021 рік

                                                      тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми
2021 рік Усього витрат на

виконання програми
Усього 100,0 100,0
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 100,0 100,0
Кошти не бюджетних джерел

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Одержувачі коштів, яким надається фінансова підтримка, 
погоджують використання коштів з відповідальним виконавцем та звітують 
про цільове використання бюджетних коштів. 
                Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому 
управлінню та щорічно фінансовому управлінню та відділу економічного 
розвитку та стратегічного планування Стрийської міської ради за 
встановленою формою до 25 числа місяця, наступного за звітним та не 
пізніше, ніж через місяць після завершення року.
            При уточненні бюджету вносяться зміни в Програму.

 Керівник установи-
головного розпорядника коштів                                                             Б.Бойко

Відповідальний виконавець
Програми
Тел. 7-11-64                                                                                               Б.Бойко



Основні заходи програми 
«Святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911»»

№
Назва заходу Відповідальні 

за виконання
Обсяг 

фінансування
тис. грн

Термін 
виконання

1 Урочиста академія Управління 
культури, 
молоді та 

спорту

29 600 тис.грн 2021

2 Організація 
футбольного свята 

«Скала вперед», 
придбання пам’ятного 

знаку у вигляді 
футбольного м’яча.

Управління 
культури, 
молоді та 

спорту

60тис.грн 2021

3 Друкована продукція Управління 
культури, 
молоді та 

спорту

10 400 тис.грн 2021

Начальник управління культури, молоді та спорту                              Бойко Б.І.


